(בית כנסת פייגנסון בנופי אביב )ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק כ"ד
 במקום להתגאות בזה שכבש את,כך על כריתת כנף מעיל שאול- למה דוד מצטער כל.1
יצרו ולא נקם בו? האם זכור לך מקרה אחר שבו מעיל שאול נקרע? האם זה שופך אור
?על רגשי האשם של דוד
 איך.(יג: דוד מצטט "משל קדמוני" לחזק את הטענה שלו – "מרשעים יצא רשע" )כד.2
'התייחסו התנ"ך וחז"ל למשלי העם? )ע' במאמר של הגרי"ד סולוביציק בספרו של ר
(אברהם בסדין שנכתב באנגלית
 מי עוד אמר "ישפט ה' ביני ובינ]י[ך"? מה מקרה הראשון אלול ללמד על מקרה השני או.3
(20:42 – הפוך? )ובנוסף שים לב להד שנשמע בדברי דוד לשיחתו החיובי עם יונתן
Questions for Perek כ"ד:
1. Instead of being proud that he did not harm Shaul, David is very distressed at
even having torn Shaul’s robe. Why is this so? When else has Shaul’s cloak been
torn? How might this explain David’s distress?
2. To support his argument, David quotes an ancient proverb: “wicked deeds come
from wicked men” (24:13). What credence do the Tanakh and Chazal give to
ancient or common folk sayings? If they are cited in the Torah, do they gain
Divine sanction? (See chapter six in R. Abraham Besdin’s Reflections of the Rav
entitled “The Profundity of Jewish Folk Wisdom.”)
3. Who else said “May the Lord judge between you and me”? How might this other
case cast light on David’s words (or vice versa)? (Also note the echo to David’s
conversation with Jonathan – 1 Samuel 20:42.)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulem Gottlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/davidveshaul-2.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/melucha.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmua22eli-1.htm
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim04.pdf
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Worksheets – דפי עבודה
http://daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_shmuela.doc
Summaries – סיכומים
http://www.ou.org/pdf/nach_3_shmuel-a_sm.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_06_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/i_samuel_chapter_24
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_21_27

Refuah Shleima – רפואה שלמה
, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com שלחו מייל ל
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.

הרב דוד אברהם בן פייגא

ניסן בן יטקע רחל

